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RubricaESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de 2022 autuo o processo
licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu Francisco Eduardo
da Veiga Lopes-Presidente da CPL, Presidente da CPL, o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:
-Processo Administrativo n° 120904/2022
-Modalidade: PREGÃO ELETRÓNICO N.° 047/2022 - SRP
-Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.
-Tipo de Licitação: MENOR PREÇO/ ITEM.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei n° 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela
Lei Complementar n° 147/2014 e o que couber demais legislações pertinentes.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de 02 (dois)
veículos automotivos, tipo ambulância, zero km, diesel, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor considerado como estimativa para esse objeto foi determinado com base numa
média aritmética simples das propostas comerciais obtidas junto ao mercado, portanto ,
estima-se o valor de R$ 664.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil reais).

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:

As despesas serão custeadas através da seguinte dotação orçamentária:

Conforme Decreto Federal n.° 7.892/2013, Capítulo V, art. 7 ° § 2.°, para registros de
preços não se faz necessário de inicio a indicação de Dotação Orçamentária, que
somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

São João dos Patos/MA, em 27 de setembro de 2022

Francisco Eduardo da Veiga Lopes
Presidente da CPL

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Rubrica

JUNTADA DE PORTARIA

* Junto aos autos do Processo Administrativo n° 120904/2022, na modalidade PREGÃO
ELETRÓNICO , o Ato de designação da CPL, para a licitação que tem por objeto o fornecimento de
02 (dois) veículos automotivos, tipo ambulância, zero km, diesel, para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde.

São João dos Patos/MA, em 27 de setembro de 2022.

Francisco Eduardo da Veiga Lopes
Pregoeiro do Município

A

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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JUNTADA DE PORTARIAS E CERTIFICADOS DE CURSOS

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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PREFEITURA DE SÀO JOÃO DOS PATOS TCT
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www.saojoaodospatosjna.gov.br

A
Rubrica

Portaria n° 12/ 2022 -GABINETE DO PREFEITO

“ Nomeia a Comissão Permanente de IJci/açào, designa

Pregoeiro Oficial e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, no uso das

atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,
conjugadas com o disposto no art. 51 da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal n° 10.520/2002.

RESOLVE:

Art. Io. Ficam nomeados os integrantes da Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as

modalidades de Convite,Tomada de Preços c Concorrência Pública, nos termos do § 4o do art. 51

da lei Federal n° 8.666/93, os seguintes servidores:

I - Francisco Eduardo da Veiga I -opes-servidor efetivo, CPF n° 925.822.903-78;

II - Gilvana Nolêto Araujo Corrêa - servidora efetiva, CPF n° 019.615.683-14;

III -Dirceni Francisca Carvalho Almeida — servidora comissionada, CPF n° 046.120.563-70;

Parágrafo único. A comissão nomeada terá como função efetuar o registro cadastral de

fornecedores, elaborar minuta de edital, contratos e outros atos pertinentes ao procedimento de

licitação, julgar preliminarmente a habilitação, as propostas, os recursos e demais questionamentos
sobre os processos administrativas de licitação pública e promover a alteração ou cancelamento de

cadastros de licitantes.

Art. 2°. Fica designado como Presidente o servidor indicado pelo inciso I, e como primeiro
Secretário o servidor mencionado no inciso II do artigo anterior.

§ Io. A Comissão Permanente de Licitação - CPL terá número mínimo de três titulares, o

Presidente, o Secretário c um membro nomeado por esta Portaria, no III do artigo anterior, como

quórum para iniciar qualquer sessão.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mai1: prefei turadesaojoaodospalos@yahoo.com.br
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§ 2° . A Sessão da Comissão Permanente de Licitação deverá ser iniciada, preferencialmente, com a
presença dc um representante da Controlaria Geral do Município, caso haja, com direito a voz sem
direito a voto, devendo ser registrado sua presença nos autos do processo.
Art.3o. Ficam igualmente nomeados para exercer as funções de Pregoeiro e de membros da equipe

de apoio para funcionar nos processos administrativos de licitação na modalidade Pregão, os
seguintes servidores:

I - Pregoeiro: Francisco Eduardo da Veiga Lopes -servidor efetivo, CPF n° 925.822.903-78;

II - Equipe dc Apoio: Gilvana Nolêto Araujo Corrêa -servidora efetiva, CPF n° 019.615.683-14.

III - Equipe dc Apoio: Dirceni Francisca Carvalho Almeida - servidora comissionada, CPF n°

046.120.563-70;

§ Io. Os servidores nomeados nesta Portaria,de formaindependente, respondem por seus próprios
atos e decisões perante a administração ou à terceiros.
Art. 5o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em

contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão,
aos 21 dias do mês de janeiro dc 2022.

*
Alexandre Magno Pereira Gomes

Prefeito

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail : prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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Municipal de Saúde, a Sra. Keylla Lacerda Braga,
doravante, neste ato denominada CONTRATANTE e pelo o
outro lado a empresa COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS
E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa Jurídica de direito
privado , Inscrita no CNPJ ( MF) sob o n ®

04.971.705/0001-07, Inscrição Municipal nB 30210, com
sede na R Aarao Reis, N° 626 Sala C, Bairro Centro, na
cidade de CAXIAS estado Maranhão, neste ato
representada na forma de seu Ato Constitutivo, pelo o
Senhor o Fernando Luis Sampaio Mendes, brasileiro,
casado, empresário, portador da carteira de identidade n®

997081, expedida pela SEJUSP/MA e inscrito no CPF (MF)
sob o n ® 279.032.063- 20, residente e domiciliado na
cidade de Caxias, estado Maranhão, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA.

São João do Sóter - MA, 31 de janeiro de 2022. Publique-Se

Keylla Lacerda Braga
Secretaria Municipal de Saúde

com direito a voz s
presença nos autos d(Jopp^^SO. ^ k
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I - Pregoeiro: Francisco Eduardo da Veiga Lopes - servidor
efetivo, CPF n® 925.822.903-78;
II - Equipe de Apoio: Gilvana Nolêto Araujo Corrêa - servidora
efetiva, CPF n® 019.615.683-14.
III - Equipe de Apoio: Dirceni Francisca Carvalho Almeida -
servidora comissionada, CPF n® 046.120.563-70;
§ 1®. Os servidores nomeados nesta Portaria, de forma
independente, respondem por seus próprios atos e decisões
perante a administração ou à terceiros.
Art. 5®. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogados as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado
do Maranhão, aos 21 dias do mês de janeiro de 2022.

Publicado por: JOSÉ FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA
Código identificador: 452c8 f674c36070567b05 fa5799blcdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS
PAIOS

PORTARIA N® 12/2022 - GABINETE DO PREFEITO

Portaria n« 12/2022 - GABINETE DO PREFEITO

" Nomeia a Comissão Permanente de Licitação, designa
Pregoeiro Oficial e dá outras providências."
0 Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,
conjugadas com o disposto no art. 51 da Lei Federal n ®

8.666/93 e Lei Federal n® 10.520/2002.
RESOLVE:
Art. 1°. Ficam nomeados os integrantes da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, para as modalidades de
Convite, Tomada de Preços e Concorrência Pública, nos termos

^>, do § 4® do art. 51 da Lei Federal n ® 8.666/93, os seguintes
servidores:
1 - Francisco Eduardo da Veiga Lopes - servidor efetivo, CPF n®

925.822.903-78;
II - Gilvana Nolêto Araujo Corrêa - servidora efetiva, CPF n®

019.615.683-14;
III - Dirceni Francisca Carvalho Almeida - servidora
comissionada, CPF n® 046.120.563-70;
Parágrafo único. A comissão nomeada terá como função efetuar
o registro cadastral de fornecedores, elaborar minuta de edital,
contratos e outros atos pertinentes ao procedimento de
licitação, julgar preliminarmente a habilitação, as propostas, os
recursos e demais questionamentos sobre os processos
administrativos de licitação pública e promover a alteração ou
cancelamento de cadastros de licitantes.
Art. 2®. Fica designado como Presidente o servidor indicado
pelo inciso I, e como primeiro Secretá rio o servidor mencionado
no inciso II do artigo anterior.
§ 1 ®. A Comissão Permanente de Licitação - CPL terá número
mínimo de três titulares, o Presidente, o Secretá rio e um
membro nomeado por esta Portaria, no III do artigo anterior,
como quórum para iniciar qualquer sessão.
§ 2°. A Sessão da Comissão Permanente de Licitação deverá ser
iniciada, preferencialmente, com a presença de um
representante da Controlaria Geral do Município, caso haja,

Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: b2601894851096c06c48cd769 fe0d824

PORTARIA N® 18/2022 - GABINETE DO PREFEITO

Portaria n® 18/2022 - GABINETE DO PREFEITO

0 Prefeito Municipal de São Joã o dos Patos, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela
Constituição Federal e pelo art. 45 da Lei Orgâ nica do
Município,

RESOLVE:

1 - Exonerar, a pedido, a senhora IVANETE DIAS SILVA,

inscrita no CPF sob n® 233.273.833-91, ocupante do Cargo de
Agente Administrativo, Portaria de Nomeação n° 204, de 24 de
outubro de 1997, do Quadro de Cargos Estatutá rios da
Secretaria Municipal de Educação.
II - A presente portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, EstaP
do Maranhão, aos 31 dias do mês de janeiro de 2022.

Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: f5 fbd55eeb815c2898dcb4e7 f6adc261

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR
ALEXANDRE COSTA

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 06/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO n® 001/2022

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Artigo o Artigo 24, inciso II da Lei Federal N®

r\ CERTIFICADO 0IGITALMENTEo E COM CARIMBO DE TEMPO
www.famem.org.br 54/6



CERTIFICADO
Certificamos para todos os fins que

FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES

participou, com exito, do curso Licitações publicas e formaçao de Pregoeiros (incluindo
Pregão Eletrónico por meio do Comprasnet), na modalidade presencial, realizado nos diae
11 a 15 de janeiro de 2021, em São Luís/MA, com carga horária de 40 horas.
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>•O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado. srj
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A B XAVIER TREINAMENTOS

CNPJ - 11.669.032/0001-09CERTAME
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0 XCódigo do Certificado: 825483AAD7A56645686570 • Verifique autenticidade em: www.e-certmcado.com
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Módulo I: Aspectos gerais do Pregio Eletrónico e introdução ao Decreto n° 10.024/2019
Introdução à modalidade pregão. Breve histórico e aplicabilidade. Objetos licitáveis por pregão.
Bens e serviços comuns. Serviços de engenharia. Vedações. Principais caracteristicas do Pregão e
diferenças procedimentais básicas em relação às demais modalidades. Diferenças procedimentais
básicas entre o pregão presencial e o pregão eletrónico. Legislação aplicável ao pregão e pregão nas
prefeituras. Dec. 10 024/2019. IN SEGES 206/2019. Decisões e recomendações de órgãos de
controle.

Módulo II: Fase interna e externa segundo o Decreto n° 10.024/2019
Pregoeiro e equipe de apoio: atribuições e responsabilidades. Papel da Autoridade administrativa.
Responsabilidade e responsabilização pela elaboração do edital. Definição do objeto e Termo de
Referência. Edital: conteúdo básico. Modelos e editais da AGU. Orçamento sigiloso. Publicação.
Prazo. Contagem. Credenciamento. Sicaf. Impugnações e Esclarecimentos. Alterações no Edital.
Modos de disputa. Modo de disputa aberto. Modo de disputa aberto e fechado. Intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances. Análise de conformidade em relação às pro¬

postas. Diligências. Recursos. Intenção de recurso. Decisão. Encerramento do procedimento.
Homologação.

Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo Pregão Eletrónico no Comprasnet)
Com os Professores Nilo Cruz Neto e Evaldo Ramos

Módulo III: Vantagens às ME/EPP e Sistema de Registro de Preços
Diferimento de regularidade fiscal e trabalhista. Empate ficto.Licitação exclusiva. Cotas reservada e
de ampla disputa. Subcontratação. Fundamento legal e regulamentação do SRP nos entes federati¬
vos. Definição do sistema de registro de preços. Hipóteses de utilização. Vantagens e desvanta¬

gens. Tipos de licitação. Caracteristicas da licitação para registro de preços. Planejamento da
contratação e o SRP. Disponibilidade orçamentária. Procedimento prévio da Intenção de Registro de
Preços - IRR Prazo. Obrigatoriedade. Análise pelo gerenciador. Consolidação do quantitativo e da
pesquisa de preços. Inclusão de participante após a IRP. Órgão gerenciador, órgão participante e
órgão não participante. Ata de Registro de Preços.Vigência máxima da ata. Alteração quantitativa e
qualitativa do objeto registrado. Adesões de órgãos/entidades não participantes (caronas). Os
órgãos de controle e a evolução do instituto (visão atual).Limites global e individual. Requisitos pre¬

vistos no Decreto Federal 9.488/2018. Adesão vertical. Identidade entre o objeto registrado e aquele
fornecido ao aderente.

Módulo IV:Cadastrando empresas no SICAF:credenciamento, inclusão e atualização
SISG,SIASG,UASG,SICAF e Comprasnet: o que essas siglas significam e porque o empresário deve
conhecê-las? Cadastro na Plataforma GOV.BR. Acessando o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores do Governo Federal. Alerta ao empresário:golpes envolvendo o cadastra¬

mento no SICAF. Requisitos para o cadastro. Escolhendo as linhas de atuação da empresa. Docu¬

mentos necessários ao cadastro e níveis de cadastramento: Nível I - Credenciamento;

Código do Certificado: 825483AAD7A56645686570 - Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

Nível II - Habilitação Jurídica;Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal;Nível IV - Regula¬

ridade Fiscal Estadual e Municipal;Nível V - Qualificação Técnica;Nível VI - Qualificação Económi¬
co-Financeira. Inserção de documentos de habilitação no sistema, e atualização de documentos.
Passo a passo na operacionalização do SICAF pelo empresário. Visão geral do SICAF,acesso do for¬

necedor. 0 que o empresário consegue visualizar no SICAF? 0 que o pregoeiro consegue visualizar
no SICAF? Consultas ao SICAF.

Módulo V:Criando a conta da empresa no Comprasnet,conhecendo o Comprasnet Mobile e o
Comprasnet
Cadastramento da empresa no Comprasnet (Fornecedor Pessoa Jurídica). Menu do fornecedor.
Dados cadastrais. Controle de usuários e senhas. Serviços disponíveis por perfil. Cotação Ele¬

trónica. Pregão Eletrónico. RDC Eletrónico. Aviso de Licitações por e-mail. Download de Editais.
Pesquisa licitações e registro das propostas iniciais. Download de editais e aviso de licitações por
e-mail. Comprasnet Mobile. Menu do empresário no Comprasnet. Menu Proposta: incluir (cadas¬

trar), excluir e consultar; Campos "Qtd. Ofertada", "Valor Unit. (R$)“, "Valor Total (R$)", "Marca",
"Fabricante","Modelo/Versão", "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Declarações obrigatórias.
Anexando a proposta inicial e os documentos de habilitação. Cuidados essenciais para não ser des¬

classificado.

Módulo VI: Adesão de um órgão municipal ao Comprasnet
Sistema de Gestão de Acesso.Passo a passo,com um caso real,em sala de aula. . 1 * oMódulo VII:Como fazer pesquisa preliminar de preços If v r-
Pesquisa preliminar de preços.Normas e jurisprudência. Fontes de pesquisa e cestajoebreço^ca-
táveis. Cautelas na cotação de preços. Quando usar a média,a mediana e o menorpre ». Fa&ndÇ)

pesquisa a partir do Painel de Preços do Comprasnet. Outras opções pagas e gratulas le pe|quifca
de preços. Consultas ao Mural de Contratos do SACOP. Simulações práticas de pesq
res de preços.

Módulo VIII: Pregão no Comprasnet (pelo menos 16 horas)
Cadastramento do aviso de licitação. Cadastramento de Intenção de Registro de PleçísN
Pregão Eletrónico segundo o Decreto n° 10.024/2019. Vinculação da equipe do pragãi . Incl^avisos, esclarecimentos e impugnações ao Edital. Operação da sessão públicJ (modo
Governo. Operação da sessão pública (modo aberto), Empresário. Operação dl sissãol
(modo aberto e fechado),Governo. Operação da sessão pública
(modo aberto e fechado),Empresário.Envio de lances e negociação
na sessão pública.Consulta ao Sicaf após a etapa competitiva. 0?)
Julgamento da proposta/habilitação. Etapa recursal.
Adjudicação. Procedimento de cotação eletrónica.
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CERTIFICADO
Certificamos para todos os fins que

r

GILVANA NOLETO ARAUJO CORREA

participou, com êxito, do curso Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo
Pregão Eletrónico por meio do Comprasnet), na modalidade presencial, realizado nos d a$ • °»" ^ z
11 a 15 de janeiro de 2021, em São Luís/MA, com carga horária de 40 horas. 8 l
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Licitações publicas e formaçao de Pregoeiros (incluindo Pregão Eletrónico no Comprasnet)
Com os Professores Nilo Cruz Neto e Evaldo Ramos

Nivel II - Habilitação Jurídica;Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal;Nível IV - Regula¬

ridade Fiscal Estadual e Municipal;Nível V - Qualificação Técnica;Nível VI - Qualificação Económi¬
co-Financeira. Inserção de documentos de habilitação no sistema, e atualização de documentos.
Passo a passo na operacionalização do SICAF pelo empresário. Visão geral do SICAF,acesso do for¬

necedor. 0 que o empresário consegue visualizar no SICAF? 0 que o pregoeiro consegue visualizar
no SICAF? Consultas ao SICAF

Módulo I: Aspectos gerais do Pregão Eletromco e introdução ao Decreto n° 10.024/2019
Introdução à modalidade pregão. Breve histórico e aplicabilidade. Objetos licitáveis por pregão.
Bens e serviços comuns. Serviços de engenharia. Vedações. Principais características do Pregão e
diferenças procedimentais básicas em relação às demais modalidades.Diferenças procedimentais
básicas entre o pregão presencial e o pregão eletrónico. Legislação aplicável ao pregão e pregão nas
prefeituras. Dec. 10.024/2019. IN SEGES 206/2019. Decisões e recomendações de órgãos de
controle. Módulo V:Criando a conta da empresa no Comprasnet, conhecendo o Comprasnet Mobile e o

Comprasnet
Cadastramento da empresa no Comprasnet (Fornecedor Pessoa Jurídica). Menu do fornecedor.
Dados cadastrais. Controle de usuários e senhas. Serviços disponíveis por perfil. Cotação Ele¬

trónica. Pregão Eletrónico. RDC Eletrónico. Aviso de Licitações por e-mail. Download de Editais.
Pesquisa licitações e registro das propostas iniciais. Download de editais e aviso de licitações por
e-mail. Comprasnet Mobile. Menu do empresário no Comprasnet. Menu Proposta; incluir (cadas¬

trar), excluir e consultar; Campos "Qtd. Ofertada", 'Valor Unit. (R$)“, "Valor Total (R$)“, "Marca",
"Fabricante","Modelo/Versão”, "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Declarações obrigatórias.
Anexando a proposta inicial e os documentos de habilitação. Cuidados essenciais para não ser des¬

classificado.

Modulo II: Fase interna e externa segundo o Decreto n° 10.024/2019
Pregoeiro e equipe de apoio: atribuições e responsabilidades. Papel da Autoridade administrativa.
Responsabilidade e responsabilização pela elaboração do edital. Definição do objeto e Termo de
Referência. Edital: conteúdo básico. Modelos e editais da AGU. Orçamento sigiloso. Publicação.
Prazo. Contagem. Credenciamento. Sicaf. Impugnações e Esclarecimentos. Alterações no Edital.
Modos de disputa. Modo de disputa aberto. Modo de disputa aberto e fechado. Intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances. Análise de conformidade em relação às pro¬

postas. Diligências. Recursos. Intenção de recurso. Decisão. Encerramento do procedimento.
Homologação.

Modulo III: Vantagens as ME/EPP e Sistema de Registro de Preços
Diferimento de regularidade fiscal e trabalhista.Empate ficto. Licitação exclusiva. Cotas reservada e
de ampla disputa. Subcontratação. Fundamento legal e regulamentação do SRP nos entes federati¬
vos. Definição do sistema de registro de preços. Hipóteses de utilização. Vantagens e desvanta¬

gens. Tipos de licitação. Características da licitação para registro de preços. Planejamento da
contratação e o SRP.Disponibilidade orçamentária. Procedimento prévio da Intenção de Registro de
Preços - IRP. Prazo. Obrigatoriedade. Análise pelo gerenciador. Consolidação do quantitativo e da
pesquisa de preços. Inclusão de participante após a IRP. Órgão gerenciador, órgão participante e
órgão não participante. Ata de Registro de Preços. Vigência máxima da ata. Alteração quantitativa e
qualitativa do objeto registrado. Adesões de órgãos/entidades não participantes (caronas). Os
órgãos de controle e a evolução do instituto (visão atual). Limites global e individual. Requisitos pre¬

vistos no Decreto Federal 9.488/2018.Adesão vertical. Identidade entre o objeto registrado e aquele
fornecido ao aderente.

Modulo VI:Adesão de um orgao municipal ao Comprasnet
Sistema de Gestão de Acesso. Passo a passo,com um caso real,em sala de aula.

* II
O
ro X
>o

Módulo VII:Como fazer pesquisa preliminar de preços ° *
Pesquisa preliminar de preços. Normas e jurisprudência. Fontes de pesquisa e cesta le ireço:^ i-
táveis. Cautelas na cotação de preços. Quando usar a média, a mediana e o menor o. Fa: enc D
pesquisa a partir do Painel de Preços do Comprasnet. Outras opções pagas e gratur ie^es mi; a .
de preços. Consultas ao Mural de Contratos do SACOP.Simulações práticas de pesq i§é jWél :rtm P'7
res de preços. jP -4“V- ^Módulo VIII: Pregão no Comprasnet (pelo menos 16 horas) »
Cadastramento do aviso de licitação. Cadastramento de Intenção de Registro de Pri ços. Prálbã i e
Pregão Eletrónico segundo o Decreto n° 10.024/2019. Vinculação da equipe do pret ãojlnclu: e
avisos, esclarecimentos e impugnações ao Edital. Operação da sessão públicaywado ab«Me),..
Governo. Operação da sessão pública (modo aberto), Empresário. Operação da sessão púDlica
(modo aberto e fechado),Governo. Operação da sessão pública
(modo aberto e fechado),Empresário. Envio de lances e negociação
na sessão pública. Consulta ao Sicaf após a etapa competitiva. 0nSjígTS0
Julgamento da proposta/habilitação. Etapa recursal. gffifSGfe
Adjudicação. Procedimento de cotação eletrónica.

Módulo IV: Cadastrando empresas no SICAF:credenciamento, inclusão e atualizaçao
SISG,SIASG,UASG,SICAF e Comprasnet: o que essas siglas significam e porque o empresário deve
conhecê-las? Cadastro na Plataforma GOV.BR. Acessando o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores do Governo Federal. Alerta ao empresário:golpes envolvendo o cadastra¬

mento no SICAF. Requisitos para o cadastro. Escolhendo as linhas de atuação da empresa. Docu¬

mentos necessários ao cadastro e níveis de cadastramento: Nível I - Credenciamento;

0Código do Certificado: 825485AAD7A56645686590 venfique autenticidade em: www.e-certmcado.com
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DECRETO N" 18/2021, dc 21 dc main de 2021.

Regulamenta a licitação no Sistema dc Registro dc

Preços-SRP.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÀOJOÀO DOS PATOS-MA, no us» de

suas atribuições legais e constitucionais, e nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município

dc S*> João dos Patos - MA, DECRETA:

CAPíTULO i

DISPOSK;òES GERAIS

Art. 1". ( ) Sisiema dc Registro dc Preços para compras, serviços comuns, serviços dc engenharia,

obras dc engenharia comum e locações de bens no âmbito da Administração Pública Municipal

obedecerá ao disposto neste decreto.

Paragraf ' > único. Para os efeitos deste Decreto, deíinc-sc como:

I Administração Pública Municipal: a Administração Direta, c as Autarquias Municipais;

II - Ata dc Registro de Preço: documentos vinculativos, obrigacionais, com caractcristicas dc

compromisso para obrigação futura, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento

convocatório c propostas apresentadas;

III Sistema de Registro de Preço: Conjunto dc procedimentos para registro formal dc preços

relativos a aquisição, prestação de serviços, c locação de bens, para contratações futuras;

IV - Orgào (ierenciador do Sistema: Órgão ou entidade da Administração Pública Municipal

responsável pela condução dos procedimentos para registro de preços c gcrenciamcnto da Ata de

Registro de Preços dele decorrentes;

CNP.I 06.089 668/0001-33 - Tele/ fax 3551-2328/2219
L-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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V l >rgàos Participantes: a administração direta, sociedade dc economia mista, fundos especiais c

demais órgãos nu entidades controlados direta ou indirctamcnte pelo Município;

VI - ( )rgãt > não participante: órgão < > u entidade da administração pública que nà< > tenha participado

dos procedimentos iniciais da licitação, desde que atenda aos requisitos desta norma, faz adesão ã

ata de registro de preço.

Art. 2". O procedimento previsto neste Decreto destina-sc à seleção de preços para registro, o qual

poderá ser utilizado pelos órgãos participantes em contratações que tenha por objeto a aquisição,

prestação dc serviços comuns e serviços de engenharia, obras de engenharia comum c locação de

liens, quando pela sua natureza não for possível definir previamente o quantitativo estimado t, caso

tenham significativa expressão em relação à utilização e consumo lotai da Administração Pública

Municipal, em especial nos seguintes casos:

I ( onvcniência na aquisição de bens com previsão dc entregas parceladas ou na contratação de

serviços comuns, necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;

II - Conveniência na locação de bens comuns;

III C' invenicncia na contrataçã< > dc bens e serviço» de informática, obedecida à legislação vigente,

desde que dcvidamente justificada c caracterizada a viabilidade económica e a simplicidade do

objeto, na sua descrição.

Art. V'. No Sistema de Registro de Preços deverão ser observadas as exigências da lai Federal n°

8.666, 21 eic pinho dc 1993 c da Lei Federal n° 10.520, dc 17 de julho de 2002, relativas à licitação,

na m < idalidade de Pregão, bem como o Decreto n" 10.024, de 20 de setembro de 2019, relativo a

modalidade Pregão Eletrónico e ainda, quando aplicável, as disposições da I -ei Federal n”

14.133/ 2021.

§1" A ad|iidicaçào será formaliz.ada cm ata dc registro do menor preço e o rcspcctivo fornecedor,

locador, ou prestador dc scrviçi >s.

§2°. Para fins de convocação remanescente, serão registrados os demais fornecedores, locadores

ou prestadores dc serviços, de acordo com a classificação final obtida no procedimento licitatório.

Art. 4". O registro dc preços será sempre precedido de ampla pesquisa de mercado.

CNPJ 06 089 668/0001-33 - Telc/fax 3551-2328/2219
E-mail : prefeituradesaojoaodospatosíc^yahoo com br
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CAPÍTULO II

DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO

Art. 5*’. A licitação para registro de preços poderá scr realizada na modalidade concorrência, nos

termos daI-ei Federal n° 8.666,de 21 de junho de 1993,ou na modalidade pregão,presencial ou

eletrónico,conforme I-ei Federal n° 10.520,de 17 dc julho de 2002 e o Decreto n" 10.024,de 20

de setembro dc 2019, ambos do tipo menor preço e, altemativamentc,na forma definida na Lei
Federal n.° 14.133/2021.
§T’. < ) pnicedimento lidtatório para registro de preços,quando for julgada pelo critéru > d< > menor

preço unitário,poderá ser realizada por itens ou por lote.

§2". \ quanudade total de itens pode ser adquirida através do agrupamento em lotes,sempre que

comprovada i viabilidade técnica e económica,de forma a possibilitar maior competitividade,além

de atender aos critérios da Lei Complementar n° 123,dc 14 dc dezembro de 2006.

§3". < ) pmeedimento lidtatório para registro de preços será iniciado mediante autorização do

Prefeito, finalizará com a dassifícaçâo das propostas e subsequente homologação realizada pela
mesma autoridade.
§4°. Para aumentar a competitividade nas lidtaçõcs para registro dc preços,poderá ser admitida a

participação de consórcios.

CAPÍTULO III

DO EDITAL

Art. 6". ( ) edital de lidtaçâo para o Sistema dc Registro dc Preços conterá necessariamente:

I - Os organs participantes do respectivo Sistema de Registro de Preços;

II A descrição do objeto,a espedficaçào dos itens oulotes,descrevendo o conjunto de elementos

necessários c suficientes, com nível dc precisão adequado, para a caracterização de seus bens ou

serviços,inclusive definindo as unidades de medidas usualmente adotadas;

III - A estimativa de quantidades a serem adquiridas durante o prazo de validade da Ata de Registro

de Preços;

IV - As condições de aceitação do preço unitário admitido para registro;

CNPJ 06 089 668/0001-33 - Tele, fax 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos/riyahoo com.br
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V - A admissão de cotação de nem em quantidade inferior à demandada na licitação,quando não

prevista no edital;

VI - Os locais, prazos de entrega, forma de pagamento e, no caso de licitação de prestação de

serviços, quando cabíveis, a frequência, a periodicidade, caracteristicas do pessoal, materiais e

equipamentos a serem fornecidos e utilizados,procedimentos a serem seguidos.cuidad> is,deveres,

disciplina e controles a serem adotados;

VII -Os modelos de planilhas de custos,quando cabíveis,minuta de Ata de Registro dc Prtçi >s c

de contrato,quando necessário e,no que couber;

VIII - ( < mdições para registro de preços de outros fornecedores,além do primeiro colocado;

IX - As penalidades aplicáveis no caso de dcscumprimcnto das condições estabelecidas no edital

e Ata dc Registro de Preços;

X - O prazo exigido para validade da proposta;

§ 1° O edital poderá admitir, também, como critério para aceitação de oferta, a de menor preço

apresentado ou relativamente à de maior desconto ofertado ou menor acréscimo sobre tabelas de

preçi >s praticados no mercado.
§2°. Ouando o edital previr u fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais diferentes,

poderá ser facultada a apresentação de proposta diferenciada por região,dc modo que os preços

cotados p< tssam incorporar custos em função da v ariação de região ou localidade.

CAPÍTULO IV

IMS ( ;< ÍMPKTÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENQADOR

Art. 7". O Sistema de Registro de Preços será gerenciado pelo Departamento dc Licitações c

Compras da Prefeitura Municipal dc São João dos Patos, respeitado o disposto no ,tn. 2° deste

Decreto, devendo ser obrigatoriamente utilizado por todos os órgãos da Administração Publica

Municipal.

§ 1". A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles

p< ideráo advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,observ ada a legislação relativa ás

licitações.
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§2°. Na incidência do § Io deste artigo, não poderá ser adjudicado preço manifestamente superior

ao registrado no sistema do Município.

\ rt . H". 1 )cntre as demais atribuições previstas neste Decreto, ao Órgão Ciercnciador do Sistema

Compete:

I - Consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo,

promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados pelos órgãos

participantes para atender aos requisitos de padronização c racionalização;

II - Promover todos os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento

licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas nos casos em que a restrição á

competição for admissível em Lei;

III ( ierenciar a ata de registro de preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos

fornecedores, pata atendimento ãs necessidades da Administração, obedecendo ã ordem de

classificaçà* > e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;

III - Convidar, mediante correspondência eletrónica ou outro meio eficaz e disponível, os órgãos

participantes para participarem d' > registro de preços;

IV - Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado,

inclusive a respeito dos quantitativos c projeto básico;

V Realizar todo procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais como a

assinatura da Ata c o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes;

VI Realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das

peculiaridades do Registro de Preços e coordenar, com órgãos participantes, a qualificaçãi > minima

dos respectivi >s gestores indicados;

VII - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a

aplicação de penalidades por dcscumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

A r t . < ) ( )rgào Participante do registro dc preços será responsável pela manifestação dc interesse

cm participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao Orgãn t ícrenciador,

sua estimativa dc consumo, cronograma de contratação c rcspcctivas especificações ou projeto

CNPJ 06 089 668/0001 -33 - Tcle/fax: 3551 -2328/2219
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básico,nos termos da Ixi Federal 8.666/1993, adequado ao registro de preço do qual pretende

ta/cr parte, devendo ainda;

I Garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no registro de preços a

ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente;

II - Manifestar, junto ao ( )rgão ( ierenciador, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes

da realização do procedimento licitatório;

III Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços;

IV Aplicar,garantida a ampla defesa e o contraditório,as penalidades decorrentes dc infrações no

procedimento licitatório;

Y Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do

dcscumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do dcscumprimcnto das obrigações

contratuais,em relação às suas próprias contratações.

CAPÍTULO V

DO REGISTRO DE PREÇOS K DA VALIDADE DA ATA

Art. U). Após a adjudicação da licitação,a critério da administração,o pregoeiro poderá aplicar,

entre outras, as seguintes condições:

I - Poderá ser incluído,na respective ata,o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens < >u

serviços c< >m preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame,

visando posterior contratação;

II Em caso de Registro nos termos do incisoI,a ordem de classificação dos licitantes registrados

na ata deverá ser respeitada nas contratações.
§1". O registro a que se refere o caput tem por objetivo a formação de cadastro dc reserva,no

caso dc exclusão do primeiro colocado da ata.
§2°. Serão registrados na ata dc registro dc preços,nesta ordem:

I - Os preços e quantitativos do licitante mats bem classificado durante a etapa competitiv a;t

II Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços cm

valor igual ao do licitante mais bem classificado.
- ' ' " '
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§3” . Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do § 2", serão classificados

segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

Art. 11. C ) prazo de validade da ata de registro dc preços não será superior a do/c meses, incluídas

eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3o do art. 1 5 da 1 -ei n“ 8.666, de 1993.

§ Io - Quando for possível a Administração optar pela aplicação da 1-ei nu 14.1.33/2021, a validade

da ata de registro de preços será de um ano, prorrogável por igual período, atendidas as prescrições

do art. 84, d < > referido diploma.

íj2” L. vedado, em qualquer hipótese, efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de

registro de preços.

§3". \ vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro dc Preços será definida nos

instrumentos convocatórios, observadas as prescrições legais.

§3". ( )s contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado

o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e art. 124 da Lei n." 14.133/2021, quando a

contratação decorrer de sua aplicação.
§4". ( ) contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de

validade da ata de registro de preços.

\ rt . 12. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao

valor da proposta do licitante mais bem classificado.

§ 1” . Serão registrados tantos fornecedores de bens ou prestadores de serviços quantos

concordarem, respeitadas as quantidades oferecidas em cada proposta.

§2” . \ apresentação dc novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do certame

em relação ao licitante mais bem classificado.

( .AP ÍTU .O VI

( 1 ) \ RI -.VISÃO L. DO ( ANC1 I.AMKNTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Art . 13. ( >s preços registrados p< iderã* » ser revistos em decirrência de eventual redução d < >s preç< >s

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao

órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições

n
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contidas na alínea “ d” do inciso II do caput do art. 65 da Ixi n° 8.666, de 1993 ou alínea “ d” do

inciso II do caput do art. 124 da Ixi n° 14.133/2021, quando for ao respective) contrato, aplicável.

Art. 14. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas

no artigo 65 da 1 xn n° 8.666, de 21 dc junho de 1993 ou, quando aplicado, no art. 124 da Ixi n."

14.133/ 2021.

§1°. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados

no mercado, ou dc fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão

gcrenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos detentores da Ata.

§2" Quand < > 1 1 preço imctalmcnte registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ai > preço

praticado no mercado, o órgão gerendadot, mediante provocação do Departamento responsável

pelo gcrcnciamento do insumo registrado, deverá:

I Convocar o fornecedor do bem ou prestador de serviço visando à negociação para a redução

dc preços e sua adequação no mercado;

II - I iberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido e cancelar < >

seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados;

III - t .onvocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade dc

negociação.

§3". Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados c o Detentor dn Ata,

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a

aut< iridadc c< mpetente da Administração poderá:

i/

ir

I Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e sc a comunicação • >correr

antes do pedido de fornecimento;

II ( onvocar os demais fornecedores visando igual oportunidade dc negociação.

§4°. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gcrenciador deverá proceder à revogação da Ata

de Registro de Preços, ad< itando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Art . 15. ( ) fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu registro cancelado quando:

1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços;

CNPJ 06 089 668/0001-33 - Tele/fax 3551-2328/2219
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II Recusar-se a celebrarocontrato < >u não retirar o instrumento equivalente, n< > prazoestabelecido

pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - N ão aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado;

IV - For declarado inidôneo para licitar c contratar com a Administração nos termos do artig< > 87,

inciso IV, da Ixâ Federal n". 8.666 de 21 dc junho de 1903 ou art. I 56, inciso IV da I -ei Federal n.°

14.133 2H21, na hipótese dc sua aplicação;

V For impedido dc licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7o da I .ei Federal

n". I II.52H dc 17 de julho de 2002 ou art. 156, inciso 111 da lx\ Federal n.° 14.133/2021, na hip< >tcsc

de sua aplicação.

Parágrafo Único. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será

f< irmalizado por despacho da autoridade competente.

Art. 16. ( ) fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu

registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução

contratual, decorrente dc caso fortuito ou de força maior, desde que devidamente comprovado.

\ ri . I ~ \ plicam-sc ao Sistema Registro Preços c às contratações dele decorrentes, as penalidades

previstas nas I xns Federais n°. 8.666 dc 21 dc junho dc 1993 c n". 10.520 dc 1 < de julho dc 2002, c

no Decreto n” 10.024, dc 20 dc setembro dc 2019, conforme o caso c, ainda, quando aplicava 1, as

disposições da 1-ei Federal n.° 14.133/2021.

Parágrafo Único. Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no

parágrafo anterior serão conduzidos no âmbito da Prefeitura, c as penalidades serão aplicadas pela

autoridade competente.
CAPÍTULO VII

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DF REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRG ÃO OU ENTIDADES

N ÃO PARTICIPANT!S

\rt. 1 K. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração publica que nao

CNPJ 06.089 668/0001-33 - Tele fax 3551-2328/2219
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tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador e desde que

previsto no edital.

§1°. Os órgãos c entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso

da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre

a possibilidade de adesão.

§2". Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não

prejudique as obrigações presentes c futuras decorrentes da ata, assumidas com oórgã< > gerenciadi > r

e órgãos participantes.

§3". As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e

registrados na ata dc registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§4*'. ( ) instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões a ata de

registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro quantitativo de cada item registrado

na ata dc registro de preços pnra o órgão gerenciador e óigãos participantes, independente do

número de õrgàos não participantes que aderirem.

§5” . O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou

contratação por ótgão integrante da ata, exceto quando, justificadamentc, não houver previsão no

edital para aquisição ou contratação pelo ótgão gerenciador.

§6". Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo

fornecedor das obrigações contratualmentc assumidas e a aplicação,observada a ampla defesa e o

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumpnmcnto dc cláusulas contratuais,

em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§8". F. facultado aos órgãos ou entidades deste município, a adesão à ata de registro dc preços da

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal Direta c Indireta.

§9". Fica facultado aos órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, a adesão

á ata dc registro de pay >s desta municipalidade, desde que previsto no edital.
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CAPÍTULO VTH

DISPC )SK;òI -S PINAIS

Ari. 10. Picam revogadas as disposições em contrário

Art. 20. liste Decreto entra cm vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DP. SÃO JOÃO DOS PA IOS,

Estado do Maranhão, aos 21 dias do mês dc maio de 2021.

rs 7>.
ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES

Prefeito Municipal

n
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